
8 Ympäristöstrategia, johtaminen ja lainsäädäntö 

Onnistunut ympäristöasioiden hallinta edellyttää yrityksissä järjestelmällistä 
suunnittelua, ohjausta ja seurantaa eli ympäristöjohtamista. Suunnitelmallinen 
johtaminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen auttavat organisaatiota 
pääsemään ympäristöpäämääriinsä sekä käyttämään hyvää ympäristösuojelun tasoa 
myös kilpailuetuna markkinoilla. 

Työn 
vaihe 

Tarkastelu- 
ajankohta 

1 Onko yrityksen oman toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutukset tunnistettu? 

2 Jos yrityksen suurimmat ympäristö- ja ilmastovaikutukset ovat tiedossa, 
tehdäänkö töitä näiden pienentämiseksi? 

3 Onko yritykselle tehty ympäristösuunnitelma, -ohjelma tai -strategia? 

4 Sisältääkö ympäristösuunnitelma selkeät tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja 
aikataulut ympäristöasioiden parantamiseksi? 

5 Onko suunnitelmaan kirjattu menettelyt toteutumisen seurantaan 
ja päivittämiseen? 

6 Onko yrityksen johto sitoutunut ympäristöstrategian toimeenpanoon, seurantaan 
ja päivittämiseen? 

7 Onko koko tuoteketjun ympäristövaikutuksia tutkittu urakoitsijoilta kysymällä tai 
elinkaariarvioinnin (LCA) ja hiilijalanjälkilaskennan avulla? 

8 Kompensoidaanko* yritystoiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä tai 
muita ympäristöhaittoja? 

9 Onko yrityksessä käytössä selkeät menettelytavat ympäristölainsäädännön vaati-
musten tunnistamiseen, muutosten seuraamiseen ja tietojen pitämiseen ajan ta-
salla? 

10 Onko yrityksessä tunnistettu tai selvitetty, onko kyseessä ympäristönsuojelulain 
mukainen luvanvarainen, ilmoituksenvarainen tai rekisteröitävä toiminta? ** 

11 Tunnetaanko yrityksessä omaan toimintaan olennaisesti liittyvää ympäristölainsää-
däntöä? (esim. jätelaki, ympäristönsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki) 

12 Seurataanko yrityksessä näiden lakien muutoksia, tai pyritäänkö itse vaikuttamaan 
säädöksiin? 

*Kompensaatiolla pyritään hyvittämään syntyneitä ympäristöhaittoja, esimerkiksi lisäämällä hiilinieluja samassa suhteessa omien kasvihuo-
nekaasupäästöjen kanssa

** Luvanvaraisuusasiat on syytä selvittää valvovan viranomaisen kanssa. Ympäristönsuojelulain (YSL) osalta valvova taho on kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisen tai ELY-keskus. Jos toiminta ei oli YSL mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toiminta, koske-
vat toimintaa YSL yleiset velvollisuudet, periaatteet ja kiellot (YSL luku 2) sekä jätelain yleiset velvollisuudet ja kuntien ympäristönsuojelumää-
räykset, joita on voitu antaa YSL 202 § nojalla. Jos toiminnassa käsitellään vaarallisia kemikaaleja, laajamittaista varastointia ja käsittelyä val-
voo Tukes, vähäistäistä käsittelyä pelastusviranomainen. Kemikaaliturvallisuuslaki koskee kaikkia. 



Työn 
vaihe 

Tarkastelu- 
ajankohta 

13 Ovatko yrityksen toimipaikkaan mahdollisesti liittyvät alueelliset 
ympäristösäädökset tiedossa? 

14 Ilmoitetaanko toiminnan muutokset viranomaisille? 
(esim. kemikaalien varastointi) 

15 Tunnistetaanko yrityksessä aktiivisesti ympäristöasioiden kehittämiskohteita? 

16 Onko yrityksessä sisäinen ympäristöauditointiohjelma? 

17 Onko yritys sitoutunut lainsäädännön velvoitteita tiukempiin 
ympäristötavoitteisiin (esim. vapaaehtoiset sitoumukset, sertifikaatit) 

18 Saavatko asiakkaat ja sidosryhmät selkeästi tietoa yrityksen aidoista ympäristö- 
vaikutuksista ja -teoista yrityksen eri kanavien kautta? 

19 Onko yrityksen ympäristöteot ja vaikutusten seuranta huomioitu viestinnän 
suunnittelussa, esimerkiksi vuosikellossa? 
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